
 ZARZĄDZENIE Nr 4/2020 
Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie  

z dnia 16 stycznia 2020 roku  
 

w sprawie dofinansowania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w zakresie 
prowadzonej działalności kulturalnej oraz sportowo-rekreacyjnej  

dla pracowników, emerytów i rencistów PWSZ w Tarnowie. 
 

Na podstawie ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych 
(t.j. Dz. U. 2019 poz. 1352 z późn. zm.), art. 144 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie 
wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668 z późn. zm.) oraz § 13 Regulaminu Tworzenia  
i Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Państwowej Wyższej 
Szkole Zawodowej w Tarnowie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 10/2019 z dnia 19 marca 
2019 r. Rektora  Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie  zarządzam, co następuje: 

 

§ 1  
Ustala się dodatkowe dofinansowanie do:   
1.  wypoczynku krajowego zorganizowanego we własnym zakresie, obejmującego maksymalnie  

 trzy doby, 
2.   zakupionych we własnym zakresie biletów/karnetów do: kina, teatru, filharmonii, opery,  

itp. oraz   na basen, siłownię, fitness, itp. 
§ 2 

Całkowita wysokość dofinansowania, o którym mowa w § 1 przypadająca na pracownika/emeryta 
/rencistę PWSZ w Tarnowie wynosi 300 zł na dany rok kalendarzowy.  
 

§ 3 
Dofinansowanie,  o  którym  mowa   w  § 1  realizowane  będzie  na  podstawie  indywidualnych 
wniosków pracownika/emeryta/rencisty udokumentowanych imienną: fakturą lub rachunkiem 
wystawionym przez: 
   1) biuro podróży, PTTK, dom wczasowy, hotel, gospodarstwo agroturystyczne, itp.  
       w  przypadku,  o którym mowa w § 1 pkt 1, 
   2) instytucje: kulturalno-oświatowe, rekreacyjno-sportowe, itp.-w przypadku, o którym mowa  
       w § 1 pkt 2.   

§ 4 
Dofinansowania, o których mowa w § 1 są uzależnione od dochodu na członka rodziny  
i wypłacane do wysokości środków finansowych przeznaczonych na ten cel oraz zgodnie  
z poniżej wskazanymi kryteriami:  

Dochód pracownika, emeryta, rencisty Wysokość dofinansowania  
dla pracownika, emeryta, rencisty 

do 1500 zł 70 % 
od 1501 zł do 3000 zł 60% 
od 3001 zł do 4500 zł 50% 
od 4501 zł do 6000 zł 40% 

od 6000 zł 30% 
 

§ 6 
Wysokość dofinansowania nie może być wyższa, niż kwota wskazana na fakturze/rachunku,  
z zastrzeżeniem § 2. Z przyznanej kwoty dofinansowania można skorzystać jednorazowo  
lub wielokrotnie, do wykorzystania przysługującego limitu. 

 

§ 7 
Wniosek, o którym mowa w § 3 wraz z imiennymi fakturami/rachunkami o dofinansowanie za dane 
półrocze, można składać nie częściej niż dwa razy w roku kalendarzowym, tj. w maju  
i listopadzie.  

 

8 
Traci moc Zarządzenie Nr 29/2019 Rektora PWSZ w Tarnowie z dnia 29.05.2019 r. w sprawie 
dofinansowania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w zakresie prowadzonej działalności 
kulturalnej oraz sportowo-rekreacyjnej dla pracowników, emerytów i rencistów PWSZ w Tarnowie.  

 

§ 9 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  
   

 
 


